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Ketika plastik berserakan, di-

bakar atau dibuang sembaran-

gan, mereka meracuni Tanah, 

Udara, dan Air. Ketika kita meny-

impan, memisahkan dan 

mengepak plastik menjadi botol, 

kita dapat membuat blok-blok 

bangunan yang dapat digunakan 

berulang-ulang. Bersama-sama, 

kita dapat membangun ruang hi-

jau yang memperkaya masyara-

kat dan lingkungan kita. 
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Visi Ecobricks (VEB) adalah cara seru kita 

untuk mulai beraksi saat ini dalam 

menghentikan polusi dan mulai memba-

yangkan cara hidup yang lebih sehat ber-

sama lingkungan kita. Ecobricks memberi kita 

wadah untuk memilah dan menempatkan plas-

tik.Visioning memberi kita ruang untuk memba-

yangkan betapa indah lingkungan sekitar kita nantinya 

— langkah pertama untuk beranjak dari pola-pola lama 

ke realitas baru. Bagaimana pun juga, pemikiran sempit 

dan tidak imajinatif adalah pangkal penyebab polusi. 

Kemudian, dengan imajinasi dan brick, kita dapat mewujudkan 

visi kita! Ecobricks memungkinkan kolaborasi bersama siswa, 

orangtua, dan staf untuk menciptakan ruang hijau yang indah 

tanpa biaya mahal: taman bermain, kebun, dan hutan makanan. 

Panduan ini disusun untuk membantu Anda memasukkan VEB 

ke kurikulum kelas dan sekolah Anda. Panduan ini dibuat ber-

dasarkan dua tahun penelitian, uji coba, dan pelaksanaan lang-

sung di sekolah-sekolah terpencil di Filipina Utara. Sejak Pan-

duan ini dirilis ke 270 sekolah di Mt. Prov-

ince, Ecobricking diadopsi secara luas sebagai salah satu solusi 

swadaya masyarakat. Kini Ecobricking menjadi kebiasaan ke-

luarga dalam rumah tangga yang tak terhitung jumlahnya. Mem-

bakar, membuang, dan menyampah secara dratis berkurang. Ru-

ang-ruang hijau Ecobrick dibangun dan direncanakan di tiap se-

kolah. 

 

Jadilah Pahlawan! Mulailah 
sebagai teladan dan jadilah 
perubahan yang ingin Anda 

saksikan di dunia.  

Banyak film do-

kumenter bagus yang 

bisa diunduh gratis 

mengenai situasi Planet 
kita untuk sekolah-

sekolah: 

 

 Bag It: Dokumenter 
mengenai bahaya 

kantong plastik 

 The Story of Stuff: 

Menyusuri per-
jalanan produk men-

jadi racun 

 Home: Dokumenter 

mengenai keadaan 
planet Bumi 

 Trashed: Do-

kumenter mengenai 

dampak masalah 
sampah dunia 

Dari Polusi 
Menjadi Solusi 
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Plastik terbuat dari zat-zat petrokimia. Zat-zat kimia ini 

tidak layak kembali ke ekologi di sekitar kita. Peneli-

tian ilmiah menunjukkan bahwa zat-zat kimia ini 

beracun bagi manusia — kita mengetahuinya 

ketika mencium plastik terbakar. Pada akhirnya, 

plastik yang berceceran, dibakar, atau dibuang 

terurai menjadi zat-zat kimia beracun ini. 

 

Lambat laun, zat-zat kimia ini larut ke tanah, air, 

dan udara, yang kemudian diserap oleh tumbuhan dan he-

wan. Pada akhirnya zat-zat itu akan mencapai kita, menye-

babkan cacat lahir, ketidakseimbangan hormon, dan 

kanker. Tempat pembuangan yang canggih sekalipun bukan 

solusi. Baik dalam sepuluh, maupun seratus tahun, zat-zat ki-

mia ini akan meresap ke dalam biosfer, berdampak pada ladang 

Selamatkan Plastik! 

Plastik perlu dilenyapkan, atau justru disimpan di tempat yang te-

pat. Selamatkan plastik dari takdirnya sebagai racun. Botol-botol 

PET awet hingga 300-500 tahun jika terhindar dari sinar 

matahari. Ketika dikemas rapat, botol-botol ini menjadi brickatau 

bata luar biasa yang dapat digunakan berulang kali untuk mem-

bangun. Bata-bata ini juga menjadi kapsul waktu — hadiah untuk 

generasi mendatang. Apa pendapat mereka saat melihat bata bua-

tan Anda? 

Mengapa Membuat 
Ecobrick? 

Plastik tidak terurai secara 

biologis, mlainkan oleh foton 

(partikel elektromagnetik). 

Artinya, plastik yang dibiar-

kan bertahun-tahun di tanah 

atau air perlahan-lahan akan 

terurai menjadi serpihan yang 

lebih kecil. Pada akhirnya ser-

pihan ini menjadi sangat kecil 

hingga terserap oleh tumbu-

han, ikan, dan hewan yang 

kita konsumsi.  
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Ke mana benda-benda yang kita buang ‗pergi‘? Ke 

mana ‗pergi‘-nya? Tak mungkin dihindari. ‗Pergi‘-

nya selalu ke suatu tempat di alam. Sering kali sam-

pah kita hanyut ke saluran air, sungai, dan akhirnya 

ke laut. 

 

Para ilmuwan mulai menyadari betapa banyaknya 

plastik dan bahan-bahan yang tidak bisa terurai se-

cara biologis di laut. Sementara kita menyadari hal 

ini ketika berkunjung ke pantai. Banyak hasil peneli-

tian menggelisahkan menunjukkan dampaknya 

yang mengerikan pada hewan dan ekologi laut. 

 

Para ilmuwan juga menemukan dampak mengerikan dari zat-zat 

kimia yang membentuk plastik pada tubuh manusia. Zat-zat kimia 

seperti Bifenil A dan Phthalate kini dilarang dalam produk-produk 

tertentu di Amerika dan Eropa. Namun demikian, zat kimia ini 

terus digunakan secara luas di Filipina dan negara-negara Asia 

lain. Sejumlah kecil saja dari zat kimia ini memiliki dampak me-

rugikan pada manusia — mulai dari menyebabkan alergi, ketidak-

seimbangan hormon, hingga kanker dan keracunan akut. Anak-

anak paling rentan. 

 

Plastik ada di sekitar kita. Ketika kita menyingkirkan benda-benda 

itu ‗pergi‘ tanpa berpikir, kita sedang membahayakan diri sendiri. 

Mengajukan pertanyaan dan menyelidiki permasalahan ini adalah 

proyek dan tugas potensial untuk para siswa. Kesadaran ini adalah 

pelengkap yang penting untuk aktivitas Ecobrick. 

Ke Mana  
„Pergi‟-nya? 

Tahukah Anda bahwa ketika plastik 
dibakar zat-zat petrokimia di dalam-

nya bercampur dan menghasilkan 
dioksin? Dioksin adalah jenis racun 

berdampak lebih buruk dan mence-
mari udara melalui asap pem-

bakaran maupun tanah dan air me-
lalui abu sisa pembakaran.  
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Polusi disebabkan oleh pemikiran 

pendek. Sebagian besar produk yang 
kita gunakan berangkat dari kelahi-

ran mereka di pabrik, berpindah ke 
tangan kita, lalu ke peristirahatan 

terakhir. Hasilnya polusi. Bersama Ecobricks, kita bisa mela-
kukannya dengan cara berbeda. Daripada menarik garis lu-
rus dari buaian ke kuburan, lebih baik kita menggam-

bar lingkaran. Kita bisa memastikan Ecobricks kita berpin-
dah dari satu buaian ke buaian berikutnya, dan berikutnya, 

dan berikutnya...  
 
Ecobricks dirancang untuk digunakan berulang kali. Saat Anda mem-

buat Ecobrick, bayangkan penggunaan berikutnya – orangtua yang 
akan membuat bangku untuk sekolah Anda (jadi kemas bata Anda 
dengan penuh dan rapat!). Saat Anda membangun dengan Ecobrick, 
bayangkan juga nasibnya di kemudian hari – mungkin cucu Anda yang 
harus merombak bangku itu untuk membangun rumah mereka. Ber-
sama-sama kita bisa memulai siklus berkesinambungan — saat kon-
struksi yang Anda buat berakhir, pastikan Ecobrick-nya dapat dilepas 
dengan aman dan dimanfaatkan kembali.  

Alam bekerja dalam sik-

lus. Itulah sebabnya alam 

tidak men-

yediakan lubang atau 

tempat pembuangan 

sampah! Semuanya di-

daur ulang. Manusia bisa 

belajar dari alam dan 

mengganti garis lurus 

dengan lingkaran. Mari 

kita mulai dengan Eco-

bricks kita. Dengan ber-

pikir sedikit lebih pan-

jang, anak-anak kita da-

pat menggunakannya 

ulang, bukan mem-

buangnya.  
Gunakan lumpur jerami sebagai pengikat di sela-sela Ecobricks. Lum-
pur jerami awet berabad-abad, namun tetap dapat luruh dan me-
lepaskan bata dalam keadaan utuh saat dihancurkan. Ini nyaris musta-
hil pada semen yang luruh menjadi butiran kasar dan tajam — Eco-
bricks akan sobek sebelum sempat dilepaskan. 
 
Pastikan Ecobrick tidak terpapar sinar matahari. Sinar UV mengu-
rai PET. Bentuk ‘bintang’ di bagian bawah dan permukaan tutup botol 
cukup tebal untuk tampil apa adanya sebagai dekorasi. 

Apa Itu  
“Cradle-to-Cradle”? 
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Makanan berkadar gula tinggi dan bergizi ren-

dah terbukti mengakibatkan serangkaian pen-
yakit serius. Di Amerika, tempat konsumsi 

‗junk food‘ – makanan sampah – meningkat se-
jak lama, terjadi kenaikan pada angka obesitas, 

diabetes, kerusakan gigi, dan banyak 
lagi. Makanan berkadar gula tinggi juga dicatat 
mengganggu kemampuan siswa berkonsen-

trasi. Di Kanada dan Amerika, makanan sam-
pah seperti soda dan keripik kini dilarang sama 

sekali di sekolah negeri. Banyak sekolah di 
Filippines kini memberlakukan hal yang sama. 

Makanan sampah selalu dikemas dalam plastik. 

Makanan sampah berasal dari tanaman pangan indus-

trial, diproduksi di pabrik-pabrik bertenaga tinggi, dan 

dikirim jarak jauh. Ini membutuhkan pupuk buatan, 

penggunaan pestisida, dan pembakaran bahan bakar 

fosil dalam jumlah besar. 

20 tahun yang lalu, masyarakat Igorot dikenal akan ke-

kuatan dan vitalitas mereka di usia 80 ke atas. 

Makanan sampah kini dikonsumsi secara luas. Saat 

ini, masyarakat Igorot dilanda penyakit mematikan di 

usia 40. Ini masalah mendesak yang bisa dibahas ber-

sama para siswa. 

 

Makanan sampah adalah penyebab 
utama sampah residu. Jenis makanan 
ini juga menyebabkan pembusukan 
gigi, gagal ginjal, hiperglikemia, diabe-
tes, hipertensi, dan banyak masalah 
kesehatan lainnya.  

Hati-hati! Ketika Ecobricks diperkenal-

kan pertama kali kepada masyarakat, ada 

sedikit peningkatan dalam angka kon-

sumsi makanan sampah karena para 

siswa bersemangat mengisi botol-botol 

mereka. Orangtua dan guru menjadi kha-

watir. Ini adalah peluang tepat untuk 

membahas posisi makanan sampah dan 

soda di sekolah. Sekolah-sekolah dapat 

meraih kesempatan ini untuk meningkat-

kan kesadaran tentang dampak buruk 

makanan sampah dan bahkan langsung 

melarangnya.  

Adakah hubungan antara polusi tubuh kita 
dan polusi planet ini?  

Hubungan dengan 
Makanan Sampah 
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Ecobricking is long, hard work.   But this is the 
best thing about them— they are valuable and es-
sential moments to reflect, imagine and envision. 
 
Imagine the most beautiful place you have ever 
experienced.  Now envision this place merging 
with your community.  Visioning is the powerful 
process of making real a new reality through our 
imagination.  Visioning is the first and essential 
step in shifting from pollution to solution. 
 

When we put a vision in writing for all to see, this new re-

ality becomes clearer and closer.  Try it for yourself— let 

your imagination loose. Write your vision for your com-

munity on your Ecobricks.   As you pack your brick you 

will find yourself thinking more and more about your vi-

sion!   And soon it will be real around you. 
 

Guide students in their visioning through reflection on 

environmental issues.  The questions on the next page are 

a great place to start.   Each week they can be challenged 

with a new question. 

 

Have students date, sign and tape over their visions/

answers.  Ecobricks will last for a long time.  They will be-

come time capsules to be discovered by our children‘s chil-

dren.  This will encourage students to think long-term 

about their responsibility and legacy. 
 

 

    Kekuatan 
 Visioning 

“Apa visi Anda 

bagi lingkun-
gan komuni-
tas Anda? “ 

Have students answer this question 
directly on their EcoBrick 
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Membuat Ecobrick itu mudah, tapi ada langkah-

langkah pentingnya.  Mulailah dengan benar— ini 

adalah kebiasaan jangka panjang yang akan dimulai 

oleh Anda, siswa, dan sekolah Anda. Penting bahwa 

para siswa dibimbing dan ditahap dengan cermat untuk 

pembuatan Ecobrick pertama mereka. Dalam waktu 

singkat, sekolah Anda akan menghasilkan ratusan Eco-

brick dan selama beberapa tahun mendatang, ribuan— 

mulailah kebiasaan ini dengan teknik terbaik! Lihat 

Diagram Titik sederhana (hal.12) yang mem-

buat Ecobrickingdan visioning menjadi  

tugas bertahap sekaigus efektif. 

  Membuat 
  Ecobricks 

Apa yang harus dilakukan dengan 
benda-benda tak terurai secara 

biologis yang lebih besar? Ecobrick 
Kelas B dapat dihasilkan dengan 
membuat irisan berbentuk bulan 
sabit di bagian atas botol. Jika di 

sekitar Anda tidak ada tempat 
untuk mendaur ulang bahan-

bahan beracun seperti baterai, 
bohlam fluoresens, dan barang 

elektronik, Anda dapat memasuk-
kannya ke brick Kelas 

B. Kosongkan baterai dan selipkan 
plastik di antaranya supaya tidak 

saling bersentuhan.  

Isi botol hanya dengan benda-benda yang tidak dapat terurai secara biologis. 

Tidak memasukkan kertas, kaca/beling, dan logam tajam. 

Gunakan tongkat bambu untuk mengisi botol dengan sebanyak mungkin benda-

benda yang tidak dapat diurai secara biologis. 

Gunakan lembaran selofan lunak untuk mengisi sudut-sudut dasar botol dan 

kantung-kantung udara. 

Gunakan lembaran selofan berwarna untuk memberi warna bagian bawah brick. 

Gunakan merek-merek botol tertentu untuk sekolah Anda. Ini akan mempermu-

dah pembuatannya. Botol Coke dan Sprite 1.5L ideal, karena volumenya paling luas. 

Botol-botol yang lebih kecil juga bisa digunakan! Pilih yang kelihatannya paling 

banyak tersedia di lingkungan Anda. 

Buat Ecobrick sesuai tahapan pada diagram titik yang disediakan. 

Guru: Catat Ecobrick yang dibuat menggunakan jurnal data terlampir. 

Kepala Sekolah: Kumpulkan seluruh jurnal data dan kirim ke DEPED. Selu-

ruh jurnal data ini akan digunakan untuk menghasilkan statistik provinsi. 

Pengawas: Pamerkan karya luar biasa siswa-siswa Anda menggunakan statistik 

yang telah ditabulasikan. 
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 Ecobrick  
Pelajaran Anda 

Polusi yang dihasilkan biosfer (lingkungan) memiliki keterkaitan 

dengan setiap subyek, dari Ilmu seni hingga Ilmu hewan. Anda da-

pat menggabungkan VEBS ke dalam kurikulum dengan merancang 

pertanyaan-pertanyaan yang mendorong refleksi dari Kompetisi 

dan Standard Pembelajaran DEPED pada kursus Anda. Pertanyaan-

pertanyaan reflektif ini merupakan metode yang kuat dari 

‗pembelajaran secara mendalam‘- dimana para siswa ditantang un-

tuk membuat kesimpulan secara kreatif untuk pertanyaan-

pertanyaan yang memiliki banyak lapisan. 

 

Sembari menyusun EcoBrick, para siswa akan memiliki saat-saat 

berharga untuk berefleksi dan berimajinasi. Untuk menghemat 

penggunaan kertas, maka jawaban/ visi dapat ditulis pada EcoBrick 

mereka. Contoh pertanyaan berupa: 

Hati-hati!  
Beberapa pengajar te-

lah meneliti bahwa para 
siswa menghabiskan 
lebih banyak waktu 

dalam membuat Eco-
Brick mereka daripada 

mengerjakan pekerjaan 
rumahnya. Kombinasi-
kan kedua hal ini! Buat 

siswa menggunakan 
EcoBrick untuk menulis 
pekerjaan rumahnya.  

  Dimana asal semua plastik yang ada? 

Siapa yang bertanggung jawab atas plastik-plastik sisa dari produk yang kita beli 

Kemana plastik-plastik ini akan pergi apabila tidak masuk kedalam botol? 

Kemana plastik-plastik ini akan pergi setelahnya- 10 tahun dari sekarang? 100 tahun 
dari sekarang? 

Siapa dan apa yang merasakan dampak dari plastik-plastik ini secara jangka panjang 

Dimana bata ini akan berada dalam 10 tahun? 100 tahun? 

Bagaimana plastik masuk dalam lingkaran kehidupan (ekologi dari lingkungan komuni-
tas Anda)? 

Mengapa kita membuat EcoBricks? 

Bagaimana pilihan Saya dapat mempengaruhi lingkungan saya, serta orang-orang pada 
hari ini dan esok? 
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Ecobrick Criteria Points Mark 

A 1.5 L PET bottle has been used (uncut) 5pts  

A smaller PET bottle has been used 2pt  

A 1.5 L PET bottle has been used but cut so larger items can be inserted 3pt  

The brick weighs at least 1/2kg (+1 bonus for more) 2pts  

The plastics inside are dry and clean 1pt  

The brick only contains non-biodegradables 1pt  

The bottom clearly features a color from the Filipino flag 1pt  

There are no dents on bottom or sides of brick.  It is capped. 2pts  

The student’s answer is written on the brick.  Poor or Excellent? 5pts  

The student’s name, the day, the month and the year of completion are 

written. All writing is with a permanent marker and taped over. 
1pt  

Bonus points can be awarded for extra work:  The plastics are cut to 
maximize space, artful packing, layers of colors, etc. 

1-2pts  

TOTAL  20-25pts  

Apa visi Anda bagi lingkungan komunitas Anda?  

Www.Ecobricks.org 

Answer this question on your EcoBrick 

Reflection of the Week 
EcoBrick Grading Chart — Post on Classroom Wall 
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Nama mahasiswa Visi Warna Dasar Volume (mL) Berat(g) Poin 

Russell Maier  ✔  Green 330ml  304g 11 

Junsay Bakala  ✔  Red 1.5L  512g 25 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

EcoBrick Class Log 

Guru:: ______________________________________ 

tanggal mulai: __________  log selesai: _______ 

Sekolah:________________________________________ 
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BELUM TERLALU LAMA BERSELANG, DI 

TANAH YANG KITA PIJAK INI,  Nenek Moy-

ang kita hidup selaras dengan tumbuhan dan 

hewan di sekitar mereka. Rumah, pakaian, 
makanan, dan lingkungan mereka seperti nada-

nada yang menari mengikuti lagu Siklus 

Alam.Orang tua kakek-nenek dari buyut kita 

bercocok tanam makanan yang begitu sehat 
hingga mereka tetap aktif seumur hidup mereka 

yang panjang dan semarak. 

Kakek-nenek buyut kita harus bekerja keras, 

tapi sepadan dengan hasilnya karena memasti-

kan keluarga dan lingkungan mereka 

bersemi seperti bunga dan buah di kebun 
mereka. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Semua 

yang mereka gunakan dikembalikan ke Siklus 

Kehidupan. 

Seiring bertambah sejahteranya buyut kita, 

mereka mulai menyukai hal-hal baru yang dapat 

mereka buat, beli, dan perdagangkan. Dengan 
penuh kasih sayang mereka berusaha memper-

mudah kehidupan anak-anak mereka dengan 

penemuan-penemuan, bahan-bahan, dan benda
-benda baru. Namun, larut dalam semangat 

mereka, Kakek-Nenek kita lupa bagaimana me-

nempatkan hal-hal baru ini di dunia sekitar kita. 

Datanglah sampah. Dan sampah itu mulai 
menumpuk. Penyakit dan wabah datang tak 

lama kemudian. 

Kita Adalah  
Bagian dari Cerita 

Takut membayangkan masa depan, Kakek-

Nenek kita menyimpan hewan dan tumbuhan 

di dalam kurungan, ladang monokultur, dan 

kemasan plastik. Makanan tersedia lebih ban-
yak— tapi tampaknya justru membuat orang 

sakit. Dan sampah bahkan semakin ban-

yak. Orang tua kita semakin mengkha-

watirkan anak-anak mereka— kita. Mereka 
bekerja semakin keras untuk memecahkan 

masalah-masalah ini. Namun sekuat apa pun 

upaya mereka, sampah menumpuk semakin 

tinggi. 

Nyaris terlupakan, nada-nada lembut nenek 

moyang kita kembali dinyanyikan kepada kita 
turun-temurun. Dan KITA dapat menden-

garnya. Kita tersadar, kita teringat, bahwa kita 

adalah bagian dari lagu alam, seperti halnya 

bunga, ladang, pepohonan… dan ‗sampah‘. 
Lagu itu juga mengikutsertakannya— yang 

tadinya kita pikir sampah ternyata tak lain 

adalah nada-nada baru bagi telinga kita. Botol, 

plastik, dan selofan bukan lagi benda 
tak berguna— ini adalah bahan-bahan menak-

jubkan untuk dipisahkan, disimpan, dan din-

yanyikan menjadi lagu-lagu baru yang belum 
pernah terdengar sebelumnya! 

 

Bersama-sama kita mulai bekerja sama den-

gan orang tua dan kakek-nenek kita untuk 
mengubah masalah kita menjadi solusi. Ber-

sama-sama, kita mulai membengkokkan garis

-garis buntu kembali ke siklus penggunaan 

dan penggunaan kembali. Ini pekerjaan yang 
berat, tapi ternyata lebih menyenang-

kan. Lingkungan kita yang kelabu mulai kem-

bali hijau, tumbuhan dan hewan bersenda gu-

rau dengan bebas, dan anak-anak kita jauh le-
bih bahagia dibanding sebelumnya saat ber-

main di sungai, ladang, dan hutan. 

Belum pernah planet ini bernyanyi begitu in-

dah, karena sekali lagi, kali ini dengan 
niat yang kuat, kehidupan kita adalah nada-

nada yang harmonis dengan lagu dan siklus 

kehidupan. 

Pekerjaan Rumah Renungan Ini zaman 
yang seru! Kita sedang menjauhi kebiasaan
-kebiasaan lama yang beracun dan beralih 
menuju cara-cara yang harmonis dengan 
siklus kehidupan. Di mana peran Ecobrick 
di dalamnya? Di mana peran Anda? Tulis 
esai 500 kata atau buat gambar untuk 
mengilustrasikan bagian dari cerita yang 
paling Anda sukai.  
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Download the Eco-
brick Construction Manual 
for detailed guidelines on 
how to build gardens to fur-
niture with your Ecobricks.  
Free PDF download at 
www.Ecobricks.org 

What to do with 
the Ecobricks? 

Teaching children to grow their own food is  the 

most valuable skill we can impart to the next gen-

eration.  Self-sufficient personal and community 

food production (as opposed to mass mono-crops) 

is essential for preserving the Earth‘s biosphere for 

future generations.  School‘s can set the example: 

Ecobricks easily build great green spaces— gardens, 

play parks and permaculture food forests.  Here, 

composting and ecobricking put all your school‘s 

‗wastes‘to enriching the school and students. 

  

People get excited when they are empowered.  With one 

clear green space vision, the entire student body, parents 

and teachers can unite.  Often the project can be guided 

through the Student Government, the YESO or an environ-

mental club.  

 

Ecobrick constructions are fueled by collaboration.  Projects 

will require hundreds of bricks.  Invite and inspire the com-

munity with a bold green vision! The more folks involved, 

the faster and merrier.  

 

See www.Ecobricks.org for ideas.   

 

 

Sample Ecobrick coonstructions.  
See more in the Ecobrick Con-
struction Guide. 
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Modul segi enam adalah hasil Ecobrick yang termudah. 

Dibuat dari dempul silikon sederhana, modul-modul ini 

tahan lama dan menjadi perabot dalam ruang yang luar bi-

asa praktis. Modul dapat digunakan sendiri-sendiri sebagai 

tempat duduk atau dirangkai seperti LEGO untuk mengha-

silkan meja, tempat tidur, bangku, dan banyak lagi.. Modul-

modul ini dapat dengan mudah ditumpuk dan disimpan.  

Hexagon Furniture 
modul 

Tahukah Anda? Botol 
Coke yang ditinggal-
kan di bawah sinar 

matahari gurun Sahara akan 
terurai menjadi tumpukan 

partikel plastik hanya dalam 
waktu sebulan!  

Ecobrick tidak boleh ditinggal-

kan di luar terkena sinar 

matahari. Sinar UV lambat 

laun mengurai botol plastik. 

Dalam dua atau tiga tahun 

saja, botol yang rapuh itu 

akan retak dan meletus, mem-

burai seluruh isi plastik yang 

telah dikemas rapat!  
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Vision Ecobricks bukan hanya soal men-
jaga lingkungan kita— namun juga soal mencip-
takan dunia yang lingkungannya tidak lagi perlu 
dijaga! Untuk melakukannya, kita perlu menam-
bahkan M yang keempat dalam rangkaian 3M. 
 

Kita hidup di zaman yang cukup gila dengan begitu banyak 

produk dan bahan yang tak pernah terbayangkan. Hanya den-

gan menolak membeli produk-produk yang tidak bisa terurai 

secara biologis, tidak dapat didaur ulang, dan pada akhirnya 

beracun, kita dapat beralih ke hidup yang harmonis dengan 

siklus kehidupan. Sumbangan terbesar Ecobricks adalah 

mengubah persepsi— sehingga kegilaan ini menjadi jernih. 

Latihan di kelas yang bermanfaat adalah menunjukkan be-

berapa produk sehari-hari kepada para siswa: mungkin botol 

syampo, kantung plastik, dan keranjang anyaman. Di mana 

benda-benda ini akan berakhir dalam waktu seta-

hun? Sepuluh tahun? Apakah kegunaan produk-produk ini 

sepadan dengan dampaknya pada lingkungan? Siapa yang 

membayar dampak ini? Bisakah kita melakukan lebih baik? 

 

Kita bisa! Setelah dua tahun diperkenalkan di Mt. Province, 

Filipina, membuat Ecobrick sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat jangka panjang. Lokasi pembuangan sampah se-

makin jarang digunakan atau bahkan tutup sama sekali! Pem-

bakaran dan pembuangan sampah plastik berkurang secara 

dramatis. Para politikus terlihat mengisi bata-bata Ecobrick di 

kantor mereka, pemilahan sampah terjadi di mana-mana, dan 

beberapa desa hanya memiliki sedikit plastik sampai harus 

meminjam dari teman-teman mereka di kota untuk menyele-

saikan taman-taman Ecobrick. Zaman ―Sampah‖ sudah ham-

pir berakhir. 

 

 

 

 
 
 

Mengurangi, Memakai Ulang, 
Mendaur Ulang, Menolak 

Bisakah dipakai 

ulang atau didaur ulang? 

Bisakah dibuat Ecobrick? 

Tidak? Kalau begitu, cari 

cara lebih baik. 

Buat Sendiri 

Internet dipenuhi instruksi lang-

kah demi langkah yang menakjub-
kan untuk membuat alternatif 

keren segala macam produk, mulai 
dari perabotan hingga syampo— 

semuanya dari bahan-bahan lokal, 
sampah, dan organik. 

Bercocok Tanam Sendiri 

Persentase terbesar dari plastik 

sekali pakai berasal dari kemasan 
makanan. Dengan bercocok tanam 

sendiri untuk kebutuhan pan-
gan (di kebun Ecobrick kita), kita 

tidak hanya makan dengan lebih 
sehat, namun juga tidak memerlu-

kan plastik sebanyak saat ini. 

Berbagai produk yang kita anggap 

normal hari ini kenyataannya 
menjadi racun di kemudian hari. 

Mungkin kita tidak terlalu 
memikirkan barang-barang yang 

kita beli saat ini, tapi ada generasi-
generasi mendatang yang akan 

menggelengkan kepala melihat 

kebodohan kita. 
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Panduan Visi Ecobrick diawali di desa-desa sederhana Cordilleras di Filipina Utara, di mana cukup 

jelas bahwa plastik tidak pantas berada di sungai, hutan, dan ladang. Panduan ini terwujud berkat 

sekelompok kecil basureros- para guru, administrator, pemimpin, dan seniman yang memiliki 

semangat untuk memastikan air, tanah, udara, dan tubuh kita bersih dan sehat. Kami semua 

membuat Ecobrick di rumah dan kami senang menyaksikan pembakaran dan pembuangan benda-

benda yang dulunya dikenal sebagai 'sampah' kini berakhir.  

Illustrations 

Joseph Stodgel founded the 

Trash to Treasure festivals 

in South Africa and directs 

Upcycle Santa Fe.  He is pas-

sionate about building com-

munity wealth through the 

alchemy of  ‗trash‘. 

 

 

Russell Maier is a regenerative 

designer based in Sabangan, Mt. 

Province, Philippines.  He has 

been deeply inspired by the 

deep sustainability of the Igorot 

people while living in their land. 

Principals 

Characters 

Mr. Ecobrick & Family are de-

signed by intrepid Manila Il-

lustrator El Tiburon Grande.   

He is most passionate about 

projects that deal with sustain-

ability and helps communities.  

  

Irene Angway is a teacher 

turned administrator 

turned basurera.  She is cur-

rently the Indigenous Peo-

ples Education Coordinator 

of Mt. Prov. 

Please share what you make!   

Inspire the world!  Have you made something 

awesome with Ecobricks?  Whether it’s the 

smallest bench or the first Ecobrick sail boat, 

you can help inspire others to transform their 

pollution in to solution.  Please share it on  

www.Facebook.com/ecobricks 

Buklet ini mungkin terwujud berkat orang-orang dan seman-

gatnya--tidak ada campur tangan pemerintah, LSM, maupun 

perusahaan dalam rancangannya.  

Translate for your region! 

Does your community still have trash?  We are 

happy to help you customize the VEB Guide for 

your area and language!   Our team can set you 

up with the VEB Guide source files for transla-

tion and region contextualization.   Contact us at 

vision@Ecobricks.org 
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 www.Ecobricks.org   

Karya ini berada dibawah Creative Commons Atribusi - Berbagi Serupa 4.0 Lisensi Internasional berlisensi . 

 

“KECUALI ADA seseorang, 

yang peduli dan bernurani 

seperti dirimu yang membuat 

perubahan, yang membuat 

perbaikan, Bila tidak keadaan 

tidak akan menjadi baik. Ti-

dak akan pernah.”  

 

-Dr. Seus 

  
 


